รุ กคืบ: การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานของจีนในอาเซียน
และภูมิภาคอื่น
เอกสารหมายเลข 6 – นัยต่ อภูมิภาคอาเซียน โอกาสภาคประชาสังคมที่จะมีบทบาท
จีนได้ เข้ ามาเป็ นผู้เล่นที่สาคัญในภาคการเงินสาหรับโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระดับโลกหลายปี แล้ ว ทังธนาคาร
้
เฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ และกองทุนเพื่อการลงทุนทังหลายที
้
่รัฐบาลให้ การสนับสนุน ได้ มีการออกไปลงทุนนอกประเทศ
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานนี ้มานานกว่าทศวรรษ สถานการณ์ลา่ สุดเรื่ องการก่อตังสถาบั
้
นและโครงการสาคัญๆ ที่หยิบถูก
ยกขึ ้นมานาเสนอและถกเถียงในรายงาน Making Inroads ของ IDI ยิ่งฉายภาพแนวโน้ มที่บทบาทด้ านนี ้ของจีนจะยิ่งมาก
ขึ ้นในอนาคต
ธนาคาร AIIB เป็ นสถาบันทางการเงินพหุภาคีสถาบันแรกที่จีนเป็ นผู้นาในการก่อตัง้ AIIB นาเสนอตัวเองในฐานะองค์กร
“โมเดลใหม่” ที่มีโครงสร้ างการจัดการและธรรมาภิบาล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมลงตัวต่อความต้ องการของ
ภูมิภาคเอเชียมากกว่า
เมือ่ เทียบกับสถาบันลักษณะเดียวกันที่ตงมาก่
ั ้ อนอย่างธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย
โครงการ One Belt One Road (OBOR) สะท้ อนชัดถึงการตอกย ้าต่อเนื่องจากประเทศจีนในการส่งเสริ มการลงทุนนอก
ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนที่ขยายการเชื่อมโยงในภูมิภาค
กองทุนจานวนมากถูกตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุน OBOR เป็ นการเฉพาะ บรรดาสถาบันและบริษัทที่มีอยูต่ อนนี ้ รวมถึงธนาคาร
เฉพาะกิจของจีนต่างรี บออกมาแสดงการสนับสนุนและประกาศแผนเพิ่มการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงินให้ แก่
โครงการภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ OBOR
การเข้ าถึงที่เพิ่มขึน้ ของเงินกู้เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ภูมิภาคเอเชียเผชิญภาวะการขาดแคลนเงินทุนสาหรับพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างมีนยั สาคัญ
รัฐบาลของประเทศ
อาเซียนส่วนใหญ่ตา่ งขวนขวายหาทางดึงดูดการลงทุนสาหรับโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่
โดยเฉพาะด้ าน
คมนาคม พลังงาน และโครงการอื่นๆ ที่เอื ้อให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศภายในภูมิภาค AIIB และสถาบันอื่นจะ
ตอบสนองความต้ องการนี ้ AIIB
แม้ จะยังไม่ได้ เริ่มการปล่อยกู้ แต่ก็มีเสียงแสดงความกังวลแล้ วว่า ธนาคารอาจให้ การสนับสนุนโครงการทีม่ ีความเสีย่ งสูงที่
สถาบันการเงินระหว่างประเทศอืน่ ๆ ปฏิเสธให้ การสนับสนุนมาก่อน อาทิโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินและเขื่อนขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตามต้ องจับตากันต่อไปว่า AIIB จะสนับสนุนโครงการความเสีย่ งสูงเหล่านันจริ
้ ง ๆ หรื อไม่ AIIB กาลังพัฒนา
นโยบายพลังงานของธนาคาร แต่ยงั คงไม่ชดั เจนว่าธนาคารจะสนับสนุนโครงการประเภทไหนบ้ าง โครงการ OBOR ได้
เชื่อมกับโครงการขนาดใหญ่แล้ วหลายโครงการ รวมถึงโครงการเขื่อนขนาดยักษ์ การ็ อต (Karot) ในปากีสถาน และ
โครงการเชื ้อเพลิงฟอสซิลหลายแห่งในพื ้นที่อื่นของเอเชีย
ในขณะเดียวกัน ก็มีปรากฏการณ์ที่มีนยั สาคัญ แสดงว่าภาคการลงทุนการเงินของจีนนัน้ ถูกกากับให้ ไปในทิศทางการ
ลงทุนสีเขียว จีนเป็ นผู้ลงทุนสาคัญในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ทังในจี
้ น
และต่างประเทศ เป้าหมายของ AIIB ที่มีการระบุไว้ คือ อุปถัมภ์ “การพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน” เช่นเดียวกับ คุณค่าหลัก
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ของกองทุนเส้ นทางสายไหม (SRF) และกองทุนความร่วมมือด้ านการลงทุนจีน-อาเซียน (CAF) ต่างก็ครอบคลุมพันธ
สัญญาว่าด้ วยความยัง่ ยืน หากการสนับสนุนด้ านการเงินจากสถาบันเหล่านี ้ พุง่ ไปที่โครงการพัฒนาที่รอบคอบครอบคลุม
และยัง่ ยืน ผลประโยชน์ที่จะเกิดก็อาจจะน่าจับตาพิจารณา
มาตรฐานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ของสถาบันการเงินจีน
มาตรฐานการคุ้มครองด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมโครงการของสถาบันการเงินจีนโดยรวมแล้ วอยูใ่ นระดับพื ้นฐาน
และ
บ่อยครัง้ ไม่เปิ ดรับความเห็นและการตรวจสอบจากสาธารณะ จุดอ่อนเรื่ องธรรมาภิบาลด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมนี ้เป็ น
ข้ อเท็จจริง โดยเฉพาะกับธนาคารเฉพาะกิจของจีน แนวทางที่วา่ ด้ วยมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมของธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศจีนนันสรุ
้ ปย่อมาก ๆ ส่วนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งจีนไม่มีการเผยแพร่ กองทุน
ความร่วมมือด้ านการลงทุนจีน-อาเซียนมีระบบและมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมทีก่ ้ าวหน้ ามากกว่าเนื่องจากมี
บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศร่วมถือหุ้นกองทุนอยูด่ ้ วย ด้ าน AIIB มีกรอบดาเนินการเพือ่ คุ้มครองด้ านสิง่ แวดล้ อม
โครงการที่ก้าวหน้ ากว่าเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินทวิภาคีอื่นๆ ของจีน อย่างไรก็ตาม กลุม่ ประชาสังคมยังมีความกังวล
ต่อช่องว่างสาคัญที่ปรากฎอยูใ่ นกรอบดาเนินการนี ้
มีแนวทางดาเนินการจานวนหนึง่ ที่ออกโดยภาครัฐจีน เพื่อประยุกต์ใช้ สาหรับบรรดาบริษัทและสถาบันการเงินของจีนเมื่อ
ดาเนินการในต่างประเทศ รวมถึง แนวทางสิ นเชื ่อสีเขียวของคณะกรมการกากับการธนาคารแห่งชาติ จีน (China Banking
Regulatory Commission’s Green Credit Guidelines)i และ แนวนโยบายร่วมด้ านการคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม (Joint
Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation) ทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมจีน นอกจากนี ้ยังมีแนวทางเฉพาะด้ านที่ปรับใช้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเหมือง
แร่และป่ าไม้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรฐานใดเลยทีค่ รอบคลุมถึงกลไกการบังคับใช้ และไม่มคี วามชัดเจนว่าบริษัทจีน
จะต้ องนามาตรฐานเหล่านี ้ไปปรับใช้ ในระดับใดii
กลไกคุ้มครองด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมที่เข้ มแข็ง
เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับสถาบันการเงินด้ านการพัฒนาที่ประสบ
ความสาเร็จ ความท้ าทายด้ านธรรมาภิบาลพบเห็นในหลายประเทศอาเซียน และจานวนหนึง่ มีประวัตดิ ้ านการจัดการ
ผลกระทบทางสังคมและสิง่ แวดล้ อมโครงการที่แย่ ในบริ บทที่ระบบยุติธรรมและนิติธรรมอ่อนแอ ประชาชนกลุม่ เสีย่ งและ
ระบบนิเวศทีเ่ ปราะบางของประเทศเหล่านี ้ ขึ ้นอยูก่ บั มาตรการคุ้มครองจากนโยบายการดาเนินการที่เข้ มแข็งของสถาบัน
การเงินที่มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบโครงการที่เข้ าไปลงทุน
การตอบสนองจากประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ
การก่อตัง้ AIIB และการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของโครงการอื่นๆ ที่นาโดยจีน ทาให้ บางประเทศวิตกกังวลต่อบทบาทและ
อิทธิพลที่เพิ่มขึ ้นของจีนในภาคการเงินของภูมิภาคและระดับโลก สหรัฐอเมริ กาเลือกทีจ่ ะไม่เข้ าร่วม AIIB เช่นเดียวกับ
ญี่ปนุ่
ตามด้ วยการประกาศเปิ ดตัวโครงการของตนเองจานวนหนึง่ เพื่อสนับสนุนเงินกู้เพื่อโครงสร้ างพื ้นฐานในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาจานวนมากเลือกใช้ ยทุ ธวิธีร่วมมือทุกฝ่ าย ด้ วยการตกลงร่วมทุนกับทัง้
AIIB ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป (EBRD)
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ทัง้ ADB และธนาคารโลก กาลังอยูร่ ะหว่างดาเนินการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการให้ ก้ ยู มื
โดยการปฏิรูปของ ADB มุง่ สูท่ ิศทาให้ ธนาคาร “แข็งแรงขึ ้น ดีขึ ้น และเร็ วขึ ้น” ด้ วยการทาให้ กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและ
ขันตอนการอนุ
้
มตั ิของคณะกรรมการง่ายขึ ้น ขณะเดียวกันก็สร้ างความคล่องตัวสาหรับกระบวนการกู้เงิน การให้ ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค และการชาระเงินคืนiii ด้ านธนาคารโลกอยูร่ ะหว่างการยกเครื่ องนโยบายคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมและ
สังคมของตนเองiv โดยเป้าหมายสาคัญของกรอบการทางานด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมใหม่คอื เพิ่มประสิทธิภาพขันตอน
้
การเตรี ยมและการประเมินผลเพื่อทาให้ การอนุมตั ิโครงการง่ายขึ ้น ถูกขึ ้น และเร็ วขึ ้น แม้ การปฏิรูปเหล่านี ้จะเริ่ มต้ นก่อน
การก่อตัง้ AIIB การเปลีย่ นผ่านสูโ่ มเดลการให้ เงินกู้ที่เร็ วขึ ้นนี ้ ส่วนหนึง่ ได้ รับแรงกระตุ้นจากความต้ องการที่จะเหนือกว่า
สถาบันทางการเงินที่จะเกิดขึ ้นใหม่ทงหลายนั
ั้
น่ เอง ส่วนหนึง่ ของการปฏิรูปถูกวิพากษ์ วิจารย์จากลุม่ ประชาสังคม นัก
กฎหมายด้ านสิทธิมนุษยชน และนักสังคมวิทยา ว่าเป็ นอันตรายต่อการคุ้มครองสังคมและสิง่ แวดล้ อมที่สาคัญ รวมถึงต่อ
การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและการให้ รับฟั งความเห็น โดยเฉพาะก่อนโครงการจะได้ รับการอนุมตั ิจากธนาคาร1
พัฒนาการของบทบาทจีนในภูมิภาคอาเซียน
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบางประเทศในอาเซียนนันยากที
้
่จะเข้ าใจ เนื่องจากการดารงอยูข่ องข้ อขัดแย้ งด้ านพรมแดนที่
ยังไม่มีทางออก ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของจีน นายสี จิ ้นผิง ก็พยายามโปรโมทแนวคิด “พรหมลิขิตร่วม ประชาคม
อาเซียน – จีน” ทัง้ AIIB โครงการ One Belt One Road และโครงการการเงินอื่นๆ ถูกมองในฐานะเครื่ องมือพัฒนา
เศรษฐกิจและความมือมือทางการฑูตกับประชาคมอาเซียน ภาคีสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศล้ วนเป็ นสมาชิก AIIB และ
เส้ นทางของ One Belt One Road ก็ตดั ผ่านโดยตรงทัว่ ทังภู
้ มิภาค
ผู้นาและเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงอาเซียนมากมากออกมากล่าวชื่นชมกับสาธารณะถึง่ ผลประโยชน์ที่จะเกิดจาก AIIB และ
โครงการ One Belt One Road การบูรณาการระดับภูมิภาคถูกให้ ลาดับความสาคัญหลัก และดูเหมือนจะพุง่ เป้าไปที่การ
สนับสนุนด้ านการเงินโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานในไม่กี่ปีข้ างหน้ า
ภายใต้ กรอบความร่วมมืออนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
สถาบันมากมายแสวงหาการสนับสนุนการดาเนินการโครงการในพื ้นที่ ซึง่ รวมถึงโครงการด้ านการคมนาคม พลังงาน
โทรคมนาคม เกษตร การค้ าและการลงทุนของภาคเอกชนv โครงการต่างๆ ที่ถกู บรรจุไว้ ในบัญชีรายชี่อ ถูกพัฒนาขึ ้นโดย
ประเทศนัน้ ๆ และให้ การสนับสนุนด้ านการเงินจากหลากลายสถาบัน ทังธนาคารโลก
้
และ ADB รวมถึงธนาคารเฉพาะกิจ
และนักลงทุนอื่น ๆ ของจีน ธนาคารพหุภาคีอย่าง AIIB ธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ของจีน และกองทุนเพื่อการ
ลงทุนทังหมด
้
ล้ วนมีแนวโน้ มที่จะสนับสนุนโครงการที่สนับสนุนการบูรณาการในภูมิภาคในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ านี ้
โอกาสสาหรับภาคประชาสังคมที่จะตอบสนอง
ธรรมชาติของสถาบันการเงินและโครงการหลัก ๆ ของจีนมีความแตกต่างกันอย่างสาคัญ ตัวอย่างเช่น แม้ จะนาโดยจีน แต่
AIIB ก็เป็ นสถาบันพหุภาคีที่มสี มาชิกกว้ างขวางทังในเอเชี
้
ยและภูมิภาคอื่น การรับฟั งความเห็นภาคประชาสังคมของ
ธนาคารยังเป็ นสิง่ ที่ขาดหาย ธรรมชาติของการเป็ นพหุภาคีของ AIIB ก็ยงั แสดงศักยภาพของโอกาสที่ภาคประชาสังคมจะ
เข้ าไปมีสว่ นร่วมและผลักดันการดาเนินการของธนาคารได้ ในทางกลับกัน One Belt One Road ไม่ใช่สถาบันหากแต่เป็ น
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For further discussion of World Bank safeguard reforms see: http://www.inclusivedevโดยเปรี ยบเทียบlopment.net/world-bank-safeguardscampaign/.
3

เพียงโครงการที่ไม่มีสว่ นประสานงานกลางสาหรับการดาเนินการในพื ้นที่
ยากกว่าโดยเปรียบเทียบ

นัน่ ทาให้ การจะเข้ าไปมีสว่ นร่วมและผลักดัน

กองทุนเพื่อการลงทุนทีก่ ล่าวถึงทังหมดนี
้
้ดาเนินการโดยจีน แม้ โดยปกติจะไม่เห็นการทางานของมันในพื ้นที่ แต่ข้อมูล
พื ้นฐานนันมี
้ อยูบ่ นเว็บไซด์ทเี่ กี่ยวข้ องกับการลงทุนของกองทุน ท้ ายที่สดุ ธนาคารเฉพาะกิจ ธนาคารเพื่อการพัฒนาจีน
และธนาคารนาเข้ า-ส่งออกของจีนได้ มีบทบาทนอกประเทศมานานกว่าทศวรรษ แต่โดยทัว่ ไปแล้ วยากทีจ่ ะเข้ าถึงและมี
แนวโน้ มที่จะไม่ตอบสนองต่อการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตาม สิง่ เหล่านี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
กาลเวลา ด้ วยธนาคารเหล่านี ้จะยังคงจะเป็ นผู้เล่นที่สาคัญในการลงทุนนอกประเทศของจีนต่อไป จึงสาคัญอย่างยิง่ ที่กลุม่
ประชาสังคมต้ องพัฒนาความเข้ าใจในตัวละครและยุทธศาสตร์ เหล่านีเ้ พื่อเข้ าไปมีอิทธิพลต่อการดาเนินการขององค์กร
เหล่านี ้
เหล่านี ้คือโอกาสทีก่ ลุม่ ประชาสังคมจะสามารถเข้ าไปมีสว่ น
หรื อผลักดันให้ เกิดความรับผิดชอบต่อการลงทุนด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มากขึ ้นจากจีน นี่ไม่ใช่ภารกิจที่งา่ ย แต่กิจกรรมดังต่อไปนี ้อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ ประชาสังคมใน
เอเชียและภูมิภาคอื่นทีม่ ีกาลังเผชิญกับกระแสการลงทุนอย่างหนักจากจีน
 พัฒนาความเข้ าใจให้ มากขึน้ ต่ อสถาบันและวิธีการทางานของสถาบันการเงินของจีน: ด้ วยสถาบัน
เหล่านี ้มีพฒ
ั นาการทังเชิ
้ งสถาบันและวิธีดาเนินการ จึงเป็ นสิง่ สาคัญ ที่กลุม่ ประชาสังคมจะขยายความรู้และ
ความเข้ าใจต่อโครงสร้ างธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ และการดาเนินงานของสถาบันเหล่านี ้
 พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับแผนการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานทัง้ ในระดับประเทศและภูมิภาค: การสนับสนุน
ทางการเงินของจีนต่อโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานบ่อยครัง้ เป็ นการตอบสนองข้ อเรี ยกร้ องของรัฐบาลประเทศ
เจ้ าของโครงการ ประเทศต่างๆ มักมีรายการโครงการทีต่ ้ องการได้ รับการสนับสนุนทางการเงินอยูแ่ ล้ ว เพียง
รวบรวมข้ อมูลของโครงการตามรายการ ก็อาจสามารถทานายได้ วา่ โครงการใหนกาลังจะเกิดขึ ้น
 ติดตามตรวจสอบ พัฒนาการเชิงสถาบันและกิจกรรมในอนาคตของ AIIB: แม้ AIIB จะเปิ ดดาเนินการ
แล้ วแต่ยงั คงอยูใ่ นระยะเริ่มต้ น
จึงมีความสาคัญทีจ่ ะเผ้ าติดตามพัฒนาการและปฏิบตั กิ ารของนโยบาย
ดาเนินงานใหม่และที่กาลังจะเกิด
การจัดการการเปิ ดเผยข้ อมูลและการก่อตังกลไกเพื
้
่อรับข้ อร้ องเรี ยน
เช่นเดียวกัน กระบวนการอนุมตั ิโครงการก็ควรถูกจับตาด้ วย เพื่อจะได้ เห็นโอกาสที่จะเข้ าไปมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจได้ การที่มีสมาชิกแบบพหุภาคีและร่วมทุนโครงการโดยธนาคารโลกและธนาคารพัฒนา
เอเชียในบางโครงการ ก่อให้ เกิดโอกาสสาคัญของการเข้ าไปมีสว่ นร่วมและผลักดัน
 ติดตามตรวจสอบ กิจกรรมกองทุนเพื่อการลงทุน: กองทุนเส้ นทางสายไหมและกองทุนความร่วมมือด้ าน
การลงทุนจี น-อาเซี ยน (CAF) ได้ เข้ ามามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนแล้ ว เป็ นเรื่ องสาคัญทีต่ ้ องติดตามการ
ดาเนินงานของทังสององค์
้
กรเพราะต่างกาลังขยายตัว ทังสองกองทุ
้
นมีเวบไซต์ทใี่ ห้ ข้อมูลพื ้นฐาน ดังนันจึ
้ งมี
ความสาคัญทีจ่ ะต้ องติดตามการรายงานข่าวของสือ่ มวลชนและแหล่งข้ อมูลอื่นเกี่ยวกับโครงการที่มีการขอรับ
การสนับสนุนด้ านการเงิน การร่วมถือหุ้นอย่างมีนยั สาคัญของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศในกองทุนความ
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ร่วมมือด้ านการลงทุนจีน-อาเซียน ทาให้ กองทุนนี ้ต้ องรับเอามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศมาใช้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ได้ มีสว่ นร่วมในกองทุน รวมถึงการที่ประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบสามารถใช้
กลไกความรับผิดชอบของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เจ้ าหน้ าที่ทวั่ ไปของรัฐ (Compliance Advisor Ombudsman)
 สร้ างความตื่นตัว แก่ ชุมชน: หากคุณรู้จกั หรื อทางานกับชุมชนที่อาจได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมที่ได้ รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากสถาบันเหล่านี ้
เป็ นสิง่ สาคัญจะสร้ างความตื่นตัวและความเข้ าใจในตัวละครเหล่านี ้ให้
เกิดขึ ้นในชุมชน รวมถึงทางเลือกที่ชมุ ชนอาจเข้ าไปมีอิทธิพลต่อโครงการและแสวงหาความรับผิดชอบ รวมถึง
เรี ยกร้ องความช่วยเหลือหากพวกเขาได้ รับผลกระทบ
 เข้ าหา สถาบันการเงินของจีน: สถาบันการเงินที่ปรากฏในเอกสารนี ้ อ้ างว่ายึดมัน่ ในหลักการการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ มีองค์ประกอบสาคัญคือการหารื อสาธารณะ กลุม่ ประชาสังคมสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมด้ วยการร้ องขอ
ข้ อมูลและแสดงความเห็นต่อการพัฒนาสถาบันและนโยบาย เช่นเดียวกับการเข้ าไปมีอิทธิพลในแต่ละโครงการ
 ผลักดัน การปรับปรุ งมาตรฐานและการดาเนินการ: กรอบการทางานด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมของ AIIB มี
อยูแ่ ล้ วแต่ยงั ไม่เคยถูกนามาใช้ งาน ธนาคารและกองทุนต่างๆ ของจีนที่เอ่ยถึงในเอกสารนี ้ต่างมีแนวทางด้ าน
สังคมและสิง่ แวดล้ อมในคุณภาพที่แตกต่างกัน แต่ยงั ไม่มีความชัดเจนในการนาไปปฏิบตั ิจริง กลุม่ ประชาสังคม
สามารถรณรงค์เพื่อให้ มกี ารเพิ่มเติม ปรับปรุง เผยแพร่ และนาแนวทางเหล่านี ้ไปปฏิบตั ิ
 ผลักดัน ให้ มคี วามโปร่ งใสมากขึน้ : นอกจาก AIIB แล้ ว ไม่มสี ถาบันการเงินใดที่กล่าวถึงในเอกสารนี ้เผยแพร่
ข้ อมูลโครงการในรายละเอียดทางช่องทางออนไลน์ กลุม่ ประชาสังคมสามารถล๊ อบบี ้สถาบันต่างๆ ให้ ปรับปรุง
เรื่ องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 สนับสนุน ให้ สถาบันการเงินระหว่ างประเทศร่ วมมือกับ AIIB: AIIB ได้ เริ่ มสนับสนุนทางการเงินร่วมกับ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศอืน่ ๆ รวมถึงธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป และ
ธนาคารโลก การร่วมลงทุนนี ้เป็ นประตูสาคัญของการเข้ าไปมีอทิ ธิพลต่อการดาเนินงานและการปฏิบตั ิการของ
AIIB ด้ วยการใช้ ช่องทางการมีสว่ นร่วมและกลไกแสดงความรับผิดชอบของสถาบันผู้ร่วมลงทุน
 พัฒนา เครือข่ ายการแบ่ งปั นข้ อมูลข่ าวสาร: สถาบันทังหลายที
้
่รายงานฉบับนี ้ทาการศึกษาล้ วนซับซ้ อนและ
ดาเนินงานในหลายสิบประเทศในเอเชียและทัว่ โลก จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่กลุม่ ประชาสังคมจะแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ระหว่างกลุม่ คนทางานลักษณะเดียวกัน ทังในระดั
้
บชาติ ภูมิภาคและระดับโลก
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